
 
 

 
MØTEREFERAT 
Studenttingsmøte 08/012  
Dato: 20.09.12               
Møtetid: Kl. 18.15  
Møtested: R 10, Realfagsbygget 
Referent: Tina Helen Bursvik Melfjord 
Tellekorps: Gina Helstad, Michael Johansen og Alexandra Løvland 
Møteleder: Martin Gustavsen  
 
 
Til:  Arbeidsutvalget 
  Representanter med vara 
  Faste observatører 
 
 
Kopi til: Styret NTNU 
  Administrasjonen NTNU 

Studentutvalg/ studenter i råd, verv og utvalg 
Studentparlamentet ved universiteter og vitenskapelige høyskoler 
Norsk Studentunion 

  Studentmedia 
 
 
Tilstede:        Representant fra: 
Thea Hougsrud Andreassen     AB 
Emilie Ranheim Skytøen      DMF 
Thomas Hermansen       HF- vara 
Rikke Lund        HF 
Ingrid Skogholt       HF 
Camilla Solheim Rikardsen     HF-AU 
Kenneth J. Wannebo      IME 
Madeleine Lorås       IME 
Kristine Valentinsen       IME 
Morten Skadsem Holthe      IME 
Arve Grinden        IVT 
Anders Rohde       IVT 
Hege Eskild        Vara IVT 
Martin Austin Stormoen      IVT 
Lars Grønnestad       NT 
Axel Holene                                                                            NT – Gikk i pausen 



Ola Rønning        SVT 
David Leiva        SVT 
Jirka Konietzny       SVT-AU 
Eivind Rindal        SVT 
Vytautas Hermansen      SVT 
Anja Ziolkowski       Fungerende leder, STi 
Jon Mikkel Haugen       Fafo Nest 
 
Forfall:           
Aslak Eriksen       IVT 
Simon Sandvåg       IVT-AU 
Tina S Jacobsen       SVT 
Camilla Vedeler       SVT 
Nina Gulzari        SVT 
Cathinka Thyness       Sykmeldt leder, STi 
 
 
Bakbenk: 
Haakon Utby        Leder NTNUI 
Anne H. Barsnes       FTR2 – NT 
Elisa Elmies        FTR2 – NT 
Linn Braaten        Student, SUT 
Gina Helstad        SP- HIST 
Amund Aarvelta       Styreleder SiT 
Michael Johansen       Styret, NTNU 
Lars Kristian Holgersen      Landsstyret NSO 
Atir Kahn        SPR – AB 
Jarle A. Møller       FTR2- DMF, leder KK 
Even H. Rostad       FTR1 – DMF 
Alexandra Løvland       Leder VT 
Vilde T. Coward       Nestleder VT 
Andreas Nilsen Kosmo      HF/VT 
Synne Lerhol        ITV-IFS/Under Dusken 
 

 

DAGSORDEN 
 
Torsdag 20 september kl. 18.15, R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen 
 
Kl. 18.15 Velkommen  
 Godkjenning av møteleder, referent, tellekorps og møteinnkalling 
 Godkjenning av dagsorden og tidsplan  
 
 
Kl. 18.30 STi – sak 39/12  Oppnevning av representanter til   
      Skikkethetsnemnda  
 
Kl. 18.50 STi – sak 36/12  Kvalitetssikring av eksamen 
 
 
Kl. 19.45 Pause 



 
 
Kl. 20.00  STi - sak 37/12  Samlokalisering 
 
Kl. 21.15  STi – sak 38/12   Studenttingets informasjonsstrategi 2013 -  
      2017 
 
 
Kl. 22.30  Referatsaker 
 
 
Kl. 22.45  Eventuelt  
 
 
Møtekritikk 
 
 
Kl. 23.00 Møtet heves! 
 

 
Martin Gustavsen ble godkjent som møteleder og Tina Helen Bursvik Melfjord ble 

godkjent 
som referent. Møteinnkalling ble godkjent. 
 
Tellekorps ble  
Gina Helstad, Michael Johansen og Alexandra Løvland 

 
 
Studenttingssaker: 
 

STi-sak 39/12  Oppnevning av representanter til Skikkethetsnemnda 
(kl. 18.35) Anja Ziolowski orienterte  
Det var 22 stemmeberettigede i saken. 
Kandidatene presenterte seg før det ble stilt spørsmål 
 
Kandidater: 
 
Madeleine Lorås 
Linn Braaten 
 
Votering: Valgt ved akklamasjon 
 
Vedtak:   
«Madeleine Lorås og Linn Braaten ble valgt inn i Skikkethetsnemda for perioden 
01.01.13 til 31.12.13» 
 
 
STi-sak 36/12  Kvalitetssikring av eksamen 
(kl. 18.45) Jon Mikkel Haugen orienterte 
Det var 22 stemmeberettigede i saken. 
Spørsmålsrunde før man gikk til debatt. 



 
Tilleggsforslag 1:  fremmet av David Leiva 

Linje 132 
 
«,og må ikke forekomme på eksamen med hjelpemiddelkode A» 

 
 
Tilleggsforslag 2:  Fremmet av Axel Holene 

Linje 132 
 

«, med mindre det er hensiktsmessig i henhold til emnets oppbygging og 
innhold.» 
 
Tilleggsforslag 3:  fremmet av Eli Fyhn Ullern 

Linje 136 
 
«Eksamen skal reflektere emnets læringsmål» 

 
 
Votering over tilleggsforslag 1: Falt, 2 for, 20 mot 
 
Votering over tilleggsforslag 2: Forslaget vedtatt 
 
Votering over tilleggsforslag 2: Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak:  
Studenttinget mener at NTNU aktivt må jobbe for å bedre kvalitetssikring av eksamen. 
Dette er avgjørende for å måle studentenes prestasjoner og oppnåelse av emnenes 
læringsmål på en god måte. Det skal utarbeide institusjonelle retningslinjer som fordrer at: 
 

 Alle eksamensoppgaver på NTNU skal kvalitetssikres av en kvalifisert fagperson 
som ikke er den samme som emneansvarlig. Både denne personen og 
emneansvarlig skal signere eksamen som et bevis på at oppgaven er 
kvalitetssikret før den oversendes Studieavdelingen. 

 Gjentak av tidligere gitte eksamensoppgaver må begrenses, med mindre det er 
hensiktsmessig i henhold til emnets oppbygging og innhold. 

 Referansegruppene skal evaluere eksamen. Tilbakemeldingene fra 
referansegruppene skal være med i grunnlaget for kvalitetssikringen av eksamen. 

 Eksamen skal reflektere emnets læringsmål 
 
Votering over helheten: Enstemmig vedtatt 
 
 
 
PAUSE 
 
 
 
 



STi-sak 37/12  Samlokalisering 
(kl. 19.30) Jon Mikkel Haugen og Lars Kristian Holgersen orienterte 
Det var 21 stemmeberettigede i saken. 
Spørsmålsrunde før det ble åpnet for debatt. 
 
Tilleggsforslag 1: Fremmet av Haakon Utby, leder av NTNUI 

Linje: 60 
 
"Ved samlokalisering av NTNU vil man også måtte erstatte den kapasiteten 
som forsvinner ved idrettsbygget Dragvoll. En større studentmasse ved 
campus Gløshaugen vil kreve at man utvider kapasiteten som Idrettbygget 
Gløshaugen nå representerer ved et nytt, campusnært idrettsbygg." 

 
Tilleggsforslag 2: Fremmet av Eivind Rindal 

Linje: 60 
 
«NTNU må sikre et campusnært idrettstilbud for studenter på et fremtidig 
campus.» 

 
Tilleggsforslag 3: fremmet av Jon Mikkel Haugen, FaFo 

Linje: 61 
«NTNU må være med å sikre at velferdstilbudet til NTNUs studenter 
opprettholdes ved en samlokalisering.» 

 
 
Votering over tilleggsforslag 1: Falt, alle mot 
Votering over tilleggsforslag 2: Falt, 1 for, 20 mot 
Votering over tilleggsforslag 3: Enstemmig vedtatt  
 
Votering over helheten: Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak:   

 
«Studentene positive til samlokalisering 
Det har aldri kommet en optimal eller langsiktig løsning til det beste for alle studenter og 
ansatte på NTNU. Det er særdeles utfordrende å arbeide med universitetets spesielle 
oppgave og ansvar som tverrfaglig universitet når vi er delt opp i flere leire, geografisk og 
politisk. En tocampusløsning som vi har nå er et kompromiss kjempet frem av krefter som 
tidligere har vært negative til NTNU som en felles plattform for forskning og utdanning. 
Tiden er nå moden for å ny se på samlokalisering av studenter, lærekrefter og 
forskningen på universitetet. 
 
En samlokalisering av NTNU vil være drivende for å skape en enhetsfølelse blant 
studentene. I dag er det vanskelig for studenter å ta emner på tvers av campus; 
utenomfaglige studentorganisasjoner er i dag nær sagt de eneste felles møteplassene vi 
har. Det er et ubenyttet potensial i dette, og vi går glipp av verdifull kompetanse og 
kunnskap. En samling av universitetets studenter gir oss felles tilhørighet, en 
enhetsfølelse som vil drive utdanningen framover. Campus Gløshaugen gir nærhet til 
bykjernen, samtidig som det er et eksklusivt universitetsområde hvor frihet råder – 



studentboliger og velferdsfunksjoner kan legges i nærheten av campus, og NTNU som en 
enhet kan realiseres. 
 
Det bærende premisset er at en samlokalisering ikke skal gå ut over NTNUs ordinære 
aktiviteter. Utdanning, forskning og andre viktige samfunnsoppdrag skal fortsette med full 
hastighet også under en flytting. Prosessen bør være gradvis, slik at midlertidige bygg, 
paviljonger og eksterne innleide lokaler først skal fases ut. Studentene ønsker at det skal 
være enklere for eksterne parter å støtte prosjekter og bygg på campus, og NTNU bør 
aktiv søke samarbeidspartnere i norsk forsknings-, nærings- og utdanningsliv for å finne 
krefter som kan bidra positivt. 
 
Det vil være en god mulighet til å oppgradere eksisterende arealer, som sammen med 
nybygg kan øke kvaliteten på læringsmiljøet på NTNU. Et springende punkt for 
studentene er at resultatet skal gi økt kvalitet i læringsmiljø. Dette betyr mer plass per 
student, ikke mindre. Bedre tilpasset læringssituasjon, ikke dårligere. Arealer avholdt til 
studenter skal bevares, og studentorganisasjoner skal prioriteres, slik at en samling av 
campus ikke vil gå ut over frivilligheten. Studentvekst framover er et faktum, og 
universitetet må bruke muligheten samlokalisering gir til å lage en campus med mulighet 
for vekst. 
 
En ny samlet campus skal ha naturlige møteplasser for studenter, som inspirerer til læring  
og sosial aktivitet. Studentene ønsker å foreslå at det skal bygges et studentsenter, med 
bokhandel, studentorganisasjoner og sosiale møteplasser. Vi ønsker også å realisere 
fengseltomta sammen med Samfundet, slik at dette området kan brukes som en integrert 
del i studentbyen. 
 
NTNU må være med å sikre at velferdstilbudet til NTNUs studenter opprettholdes ved en 
samlokalisering. 
 
Dersom samlokalisering ikke skjer med én gang, skal NTNU kun prioritere ytterst 
nødvendige investeringer på Dragvoll, slik at investeringer der ikke ødelegger for et 
langsiktig mål om samling av hele campus. 
 
Studentene oppfordrer at hele NTNUs bredde, fra toppledelse til fagmiljøene, skal arbeide 
for en samlokalisering. Det er realiserbart, men en faktisk gjennomføring avhenger av at 
vi står sammen og sier hva som er det beste for oss på NTNU.” 
 
Votering over helheten: Enstemmig vedtatt 
 
 
PAUSE 
 
 
STi-sak 38/12  Studenttingets informasjonsstrategi 2013 - 2017 
Anja Ziolkowski innledet i saken. 
(kl. 20.20 ) Det var 21 stemmeberettigede under saken.  
Spørsmålsrunde før det ble åpnet for debatt 
 
 
Votering over helheten: Enstemmig vedtatt 



  
 
Vedtak:  «Studenttinget vedtar informasjonsstrategien 2013-2017» 
 
 
 
Referatsaker: 
 
Ref-sak 61/12  STi-møte 07/12 
Godkjent 
 
Ref-sak 62/12  AU-møte 15/12 – 18/12 
Referert 
 
Ref-sak 63/12  AU-medlemmene referer kort siden sist 
AU-medlemmene orienterte og i tillegg var informasjon sendt ut på mail 
 
Ref-sak 64/12  Referat fra styret 
Styrerepresentantene orienterte og i tillegg var informasjon sendt ut på mail 
 
Ref-sak 65/12  Referat fra studentråd/allmøter 
AB refererte, Axel Lødemel refererte fra NT, Kristine Valentinsen refererte fra IME, Eli 
Fyhn Ullern refererte fra SVT, Rikke Lund refererte fra HF, Hege Eskild refererte fra 
IVT, Emilie Skytøen og Jarle Møller refererte fra DMF 
 
Ref-sak 66/12  Referat fra Velferdstinget 
Vilde T. Coward refererte fra Velferdstinget. 
 
Ref-sak 67/12  Referat fra råd, verv og utvalg STi innstiller til 
Ingenting å referere 
 
Ref-sak 68/12  Referat fra SP-HiST og DMMH 
Gina  refererte fra SP-HiST 
 
Ref-sak 69/12  Referat fra NSO 
Eli Fyhn Ullern refererte fra FKHF og FKSV, Lars Kristian Holgersen refererte fra 
NSO 
 
Ref-sak 70/12  Referat fra oppnevninger gjort i AU 
Ingen oppnevninger siden sist 
 
Eventuelt: 
Tina    Informerte om referansegruppekurs på Gløshaugen og Dragvoll.  
Anja    Informerte purret på evalueringen av seminaret, få som har svart. 
Jirka    Purret på en undersøkelse. 
Ola Rønning  Informerte om offentliggjøringen av Student Peace Prize. 
 
 
Møtekritikk  
Tatt til etterretning. 



 
 
Møtet ble hevet kl. 21.05 
 
 
 
Anja Ziolkowski /s/ 
Organisatorisk nestleder      Tina Helen Bursvik Melfjord /s/ 

Referent 
 
 


